СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ИЛИНДЕН“

ЛЯТНА
КУЛТУРНА ПРОГРАМА
М А Й – Ю Л И 2017 г.
открита сцена в парк „Света Троица“
МАЙ
По повод 6 май – Деня на храбростта
и на българската армия
Поднасяне на венци и цветя пред Военния паметник
в парк „Света Троица“

4 май

11.00 ч.

9 май

14.00 ч.

По повод 9 май – Деня на Европа
Културна програма на Фондация „Детето и фолклора“
в изпълнение на Проект „В добра глава, сто ръце“.
Нови партньорства и добри европейски практики за
обогатяване културния живот на район „Илинден“.

22 май

11.00 ч.

По повод 17 май – Деня на българския спорт
Културно-развлекателна програма „Детска усмивка“:
- детски музикален спектакъл „ Чрез песничката да сме здрави“
със специалното участие на композитора Хайгашот Агасян.

23 май

18.30 ч.

По повод 24 май – Деня на славянската писменост
и на българската просвета и култура
„България през детските очи“ - концерт, изложба и
прожекция на филмче представят участниците в проект
„Работилница „Мъдростта на народа ни“ по програма „Дъга“,
организирани от НЧ „Роден край-1931“
ЮНИ

1 юни

11.00 – 13.00 По повод 1 юни – Международния ден на детето
Детска шоу програма
Весели игри, танци, скечове, забавления с балони
организира за децата Парти агенция „Джули Марули“.

1 юни

13.00 ч.

Градски турнир по джудо за деца за Купа „София“
по повод 50-годишния юбилей на Спортен клуб
по самбо и джудо „Илинден-София“

1–6
юни
4 юни

18.00 ч.

Детски театрален фестивал „Веселият Патиланец 2017“

11.00 ч.

Празник с „Усърдие“ – културна програма
на Сдружение „Усърдие“ и Арт кръг „Импулси“

10 юни

17.00 ч.

Рок концерт на ученици от „Драго Дръмс скул“

17 юни

18.00 ч.

„Кога, ако не сега“
Концерт на Роси Кирилова и Джина Иванова

22 юни

18.30 ч.

Концерт на Джаз формация „София“
при Общински културен институт „Надежда“

7 юли

18.30 ч.

Концерт на Джаз формация „София“
при Общински културен институт „Надежда“

20 юли
Илинден

18.00 ч.

29 години Район „Илинден“
114 години от Илинденско-Преображенското въстание
Панихида и поднасяне венци и цветя
пред паметника на загиналите в
Илинденско-Преображенското въстание

25 юли

18.30 ч.

Празничен концерт на лятната сцена

20.30 ч.

Фестивал „Блок-кино“ представя филми на млади български
кинорежисьори – организатор сдружение „АС – Лабратория
за културни инициативи“
ЮЛИ

